
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
27/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi események hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívüli engedélyezésének 
szabályairól,  

továbbá a többletszolgáltatásért az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díj 
mértékéről  

   
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §. a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 
A rendelet hatálya a Budakalász Város Önkormányzatának közigazgatási területén tartott anyakönyvi 
események kapcsán a többletszolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint a közreműködő 
anyakönyvvezetőre terjed ki. 
   

Értelmező rendelkezések 
 

2. § 
E rendelet alkalmazásában: 

1. anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 
2. többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő 

anyakönyvi esemény lebonyolítása, 
3. hivatali munkaidő: hétfőn 8.00-18.00, kedden 8.00-16.00, szerdán 8.00-16.00, csütörtökön: 

8.00-16.00, pénteken 8.00-14.00 óra között,  
4. ügyfélfogadási idő: hétfőn 9.00-12.00, 13-18 óra, szerdán 8.00-11.00, 13-16 óra között 
5. hivatali helyiség: Budakalászi Polgármesteri Hivatal (Budakalász, Petőfi tér 1.) anyakönyvi 

irodahelyisége és a Hivatal által biztosított házasságkötő terem (Kós Károly Művelődési Ház 
és Könyvtár Díszterme, Budakalász, Szentendrei út 9. szám), 

6. közreműködő anyakönyvvezető: az anyakönyvi események előkészítését és a vezetését végző 
anyakönyvvezető.   

 
 

Az engedélyezés szabályai 
 

3. § 
(1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítására hétfőn 18 és 19 óra között, 
kedden, szerdán és csütörtökön 16 és 18 óra között, pénteken 14.00 és 16 óra között, továbbá 
szombaton 10 és 19 óra között van lehetőség.  
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása során be kell tartani a helyszínnel, 
valamint az egyéb feltételekkel kapcsolatos mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
(3) Naponta kettő hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
lebonyolítására van lehetőség, melynek legkésőbbi kezdő időpontja munkanapon 17.00 óra, 
szombaton 18.00 óra. Amennyiben egy napon több anyakönyvi esemény kerül megrendezésre, a 
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény legyen azon a napon az utolsó.  
(4) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események nem 
akadályozhatják a már hivatalosan előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását. 
(5) Az (1)-(4) bekezdésben megfogalmazott szabályoktól csak a 4.§ (4) bekezdésében meghatározott 
esetben lehet eltérni.  
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A fizetendő díj mértéke 
 

4. § 
(1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény ellentételezéseként a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel - házasulóknak/bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítőknek 15.000,- Ft/anyakönyvi 
esemény díjat kell fizetniük az önkormányzat részére.  
(2) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díjmentes abban az esetben, ha a 
házasulók/bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők nem a házasságkötő teremben, hanem az 
anyakönyvi irodahelyiségben, kizárólag két tanú jelenlétében, vendégek és műsorszolgáltatás nélkül 
kívánják lebonyolítani az anyakönyvi eseményt.    
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény ellentételezéseként a 
házasulóknak/bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítőknek 40.000,-Ft/anyakönyvi esemény díjat kell 
fizetniük az önkormányzat részére. 
(4) A hivatali helyiségen kívüli (pl. lakáson, egyéb egészségügyi vagy szociális intézményben) 
anyakönyvi esemény díjmentes abban az esetben, ha a házasulók/bejegyzett élettársi kapcsolatot 
létesítők valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota az anyakönyvi esemény hivatali 
helyiségen kívüli lebonyolítását indokolja.  
 

Anyakönyvvezetőt illető díjazás 
 

5. § 
(1) A hivatali munkaidőn vagy a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményen 
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott szabadidő egésze, vagy egy része helyett bruttó 6.000,- Ft/anyakönyvi esemény 
díjazás illeti meg.  
 
(2) A hivatali munkaidőn kívül, valamint a hivatali helyiségen kívüli elmaradt anyakönyvi esemény 
miatt az anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott szabadidő egésze, vagy egy része helyett bruttó 2.500,-Ft/anyakönyvi esemény 
díjazás illeti meg.  
 

Záró rendelkezések 
 

6.§ 

(1) Ez a rendelet 2017. július 1-én lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba lépést követően 
bejelentett élettársi kapcsolat vagy házassági szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.  

(2) Hatályát veszti a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen 
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól és 
az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2011. (IV.4.) önkormányzati rendelete. 
 
 

 
          Rogán László                                                     dr. Udvarhelyi István 
          polgármester                                                                                   jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. június 29-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2017. június 30-án 
megtörtént. 
 
 
dr. Udvarhelyi István 
            jegyző 


